
13 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang 

Pungutan Oleh OJK 

Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, (yang selanjutnya 

disebut OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan 

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. 

1. Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

Pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa 

pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang 

melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor 

jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa 

keuangan, dan amanat pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 

tentang Bank Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil 

kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang 

tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat
1
. 

Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin 

kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala 

konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa 

                                                           
       

1
 Adrian Sutedi. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. Raih Asa Sukses. Hal. 

38. 
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keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas 

Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sector perbankan. 

Kegagalan  tersebut  dapat  dilihat  pada  saat  krisis   ekonomi melanda 

Indonesia  mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu 

dilikuidasi.2 

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya 

kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah 

menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling 

terkait antar- subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun 

kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang 

memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan 

(konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar 

lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya 

permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi 

tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa 

keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem jasa keuangan semakin 

mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor 

jasa keuangan yang terintegrasi. 

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan perlu dilakukan 

penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang 

melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan 

                                                           
       

2
 Ibid. Hal 36. 
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yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana 

pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Penataan dimakud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi 

yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam 

sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas 

sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. 

Dalam naskah akademik yang menjadi landasan yuridis 

pembentukan OJK yaitu pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 

Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa: (1) tugas mengawasi 

bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang 

independen, dan dibentuk dengan undang-undang, (2) pembentukan 

lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), akan 

dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Pada hakikatnya 

pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan 

kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan terhadap industri 

perbankan, pasar modal, dan industry keuangan non-bank (asuransi, dana 

pension, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan 

lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).
3
 

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan 

kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara 

                                                           
       

3
 Nazia Tunisa Alham, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran 

Jaminan Fidusia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 

Tahun 2014. 
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dan pemerintahan lainnya didalam mencapai tujuan dan cita-cita 

kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik 

Indonesia. Dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan 

industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya 

perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuangan 

tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, 

pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya 

rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.
4
 

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas dan wewenang pembinaan 

dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK 

akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, 

Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK), dan institusi pemerintah lain yang memang 

mengawasi lembaga dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas 

perbankan dan lembaga keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk 

pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan (supervisi) 

pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh BAPEPAM-

LK, yang merupakan perwakilan dari Kementrian Keuangan. Tugas yang 

tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan 

kewenangan otoritas moneter.
5
 

                                                           
       

4
 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jsa Keuangan. 

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jakarta. 2010. Hal.5 
       

5
 Adrian Sutedi.Op.cit..hal 39. 
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Dalam Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 

dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK harus 

berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut
6
: 

1. Asas Kepastian Hukum: Yakni asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan 

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. 

2. Asas Kepentingan Umum: Yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

3. Asas Keterbukaan: Yakni asas yang membuka diri terhadap hak 

masyrakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap 

memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi  dan golongan, serta 

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

4. Asas Profesionalitas: Yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 

pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan 

pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Asas Integritas: Yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai 

moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

penyelenggaraan OJK. 

6. Asas Akuntabilitas: Yakni asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas 

Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

                                                           
       6 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal 12. 
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2.   Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya 

disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 

dari UU No 21 Tahun 2011. 

b. Tugas Otoritas Jasa Keuangan 

Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan 

terhadap: 

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 

c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

c. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan  

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut: 

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa 

Keuangan Bank yang meliputi: 
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1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 

dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan 

sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta 

pencabutan izin usaha bank; 

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 

produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang 

meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 

kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 

rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan 

bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem 

informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar 

akuntansi bank; 

4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, 

meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal 

nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan 

terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. 

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank)  

meliputi: 

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa 

keuangan; 

3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
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4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah 

tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 

5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola 

statuter pada lembaga jasa keuangan; 

6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 

memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan. 

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) 

meliputi: 

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan; 

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 

Kepala Eksekutif; 

3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 

konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, 

pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; 

4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan 

atau pihak tertentu; 

5. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 
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6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan; 

8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang 

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda 

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, 

persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. 

3.  Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan 

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakn bahwa, “OJK 

adalah lembaga yang independen  dalam  melaksanakan  tugas  dan 

wewenangnya,  bebas  dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-

hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang ini”. 

Lebih lanjut disebutkan bahwa, “Ototitas Jasa Keuangan dalam 

menjalankan   tugasnya   dan   kedudukannya   berada   diluar   pemerintah

. Jadi,seharusnya  tidak  terpengaruh  oleh  pemerintah   (independen)”. 

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status 

kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur 

tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang OJK. 
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Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara 

perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak 

dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur 

dalam undang- undang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan 

pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga 

mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi 

publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas 

pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan. 

Berkaitan dengan independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo 

mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah 

lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan 

independensi OJK tersebut. Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh 

dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) undang- undang  OJK. 

Komposisi  dewan  komisioner  (DK)  yang  akan  ditempati  oleh mantan 

pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan 

bahwa OJK akan benar-benar independen
7
. 

Terkait dengan independensi antara Bank Indonesia dan OJK, 

secara hakikat Independensi antara Bank Indonesia dan OJK adalah sama 

sama. Kedua lembaga ini diamanatkan dalam undang-undang sebagai 

lembaga independen yang bebas dari intervensi dalam melaksanakan tugas 

dan wewenang dari pihak lain arau pemerintah. Independensi Bank 
                                                           
       

7
 http://www.hukumonline.com. Belum Dibentuk, Independensi OJK Diragukan. Diakses 

tanggal 21 Juli 2017 
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Indonesia disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang No.3 Tahun  2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Dalam penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa secara kelembagaan, OJK 

berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian 

dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya 

unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK 

merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan 

keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiscal dan 

moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-

unsur dari kedua otoritas tersebut. 

Dapat dikatakan dalam ketatanegaraan Indonesia OJK memiliki 

kedudukan sekunder dengan adanya independensi institusional atau 

disebut juga sebagai political atau goal independence karena dalam 

masalah kedudukan ini berarti status OJK sebagai lembaga secara 

mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh 

legislative atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau saran dari 

kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik maupun pemerintah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK 

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan 
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(selanjutnya akan disebut dengan PP Pungutan OJK). Tujuan dari 

penerbitan PP Pungutan OJK adalah untuk melaksanakan ketentuan 

Undang-Undang OJK, khususnya pasal 37, dimana didalamnya memuat 

ketentuan mengenai pungutan yang dikenakan dan wajib dibayar oleh para 

pihak didalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 PP 

Pungutan OJK, pungutan dimaksud akan digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional, administratif, pengadaan asset serta kegiatan 

pendukung lainnya. 

Jenis pungutan yang berlaku pada OJK meliputi: 

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan 

atas rencana aksi korporasi; 

2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penelitian. 

Dalam pasal 8 Undang-Undang yang sama, menyebutkan tentang 

pembayaran pungutan yakni: 

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dibayar 

oleh pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan 

pengesahan. 

2. Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh pihak sebelum 

penyampaian rencana aksi korporasi. 
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Dalam Lampiran PP Pungutan oleh OJK menyebutkan bahwa para 

pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan adalah setiap 

kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk didalamnya adalah profesi 

penunjang sektor jasa keuangan. 

Selain menyebutkan tentang biaya pungutan beserta besarannya, dalam 

PP Pungutan OJK ini juga diatur tentang adanya sanksi yang diberikan pada 

pihak yang tidak melaksanakan pembayaran pungutan kepada OJK. Terhadap 

ketentuan pembayaran pungutan sebagaimana diamanatkan oleh PP Pungutan 

OJK, maka terdapat pengenaan sanksi bagi pihak dimaksud yang tidak 

melaksanakan kewajibannya tersebut. Dasar bagi pengenaan sanksi tersebut 

terdapat dalam pasal 20 PP Pungutan OJK yakni:  

1. Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran  

pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan 

sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% (dua persen) per 

bulan dari jumlah pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% 

(empat puluh delapan persen) dari jumlah pungutan yang wajib dibayar 

dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.  

2. Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau 

tindakan tertentu kepada pihak yang tidak melakukan atau terlambat 

melakukan pembayaran sesuai dengan jenis atau tindakan tertentu 

sebagaimana  diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

di Sektor Jasa Keuangan. 
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Didalam pasal 22 tentang ketentuan peralihan juga disebutkan 

bahwa pendapatan yang berasal dari: 

a. pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan; dan 

b. sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 

merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. 

Mengenai besaran dan untuk apa saja pungutan dilakukan, lebih 

jelas dipaparkan lagi didalam Lampiran Peraturan Pemerintah tentang 

Pungutan oleh OJK, yang tidak terlepas dari PP ini. Didalam Lampiran 

tersebut juga secara mendetail disebutkan pihak-pihak yang menjadi objek 

pungutan OJK, yang sebagaimana belum disebutkan secara jelas dalam PP 

Pungutan OJK maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan sendiri. 

 

B.  Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal 

Pasar Modal di Indonesia tidak dapat diremehkan keberadaannya. Di era 

modern sekarang ini, perdagangan melalui pasar modal menjadi sebuah kebiasaan 

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja disektor jasa keuangan. 

1.  Pengertian Pasar Modal  

Pasar modal (Capital market) adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa 

diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki 

umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.
8
 

                                                           
       8  M.Irsan Nasarudin & Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta. 

Prenada Media. Hal.10. 
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Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka 

panjang, dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkrit. Pasar uang 

(money market) berkaitan terutama dengan instrument keuangan jangka 

pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Selain ada yang menyamakan 

pasar modal dan pasar uang, ada juga yang menyamakan pasar modal 

dengan bursa efek. 

Menurut Sumantoro, sebagaimana halnya pasar pada umumnya yang 

merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, didalam pasar 

modal yang diperdagangkan atau diperjualbelikan adalah dana atau modal. 

Jadi, pasar modal mempertemukan penjual dan pembeli dana atau modal.
9
 

Menurut pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal, pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Dari definisi yang diberikan oleh UU Pasar Modal dapat diketahui 

bahwa undang-undang tersebut dalam memberikan arti terhadap pasar 

modal merupakan suatu definisi yang lebih menekankan kepada kegiatan 

dan para pelaku pasar modal. Seperti disinggung sebelumnya, bahwa pasar 

modal merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang, berbeda 

dengan pasar lain yakni pasar uang yang merupakan tempat 

diperdagangkannya dana-dana jangka pendek. Pasar modal menyediakan 

sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang 

                                                           
       

9
 Ridwan Khairandy. 2010. Hukum Pasar Modal I. Yogyakarta. FH UII Press. Hal. 2-3. 
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diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktifitas perekonomian 

yang sehat.  

Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka 

waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan 

volume aktifitas perekonomian yang profitable dan sehat. Modal bisa 

berupa dana produksi atau dana untuk pengadaan barang modal seperti 

barang atau benda, pabrik dan peralatannya yang digunakan secara actual 

untuk memproduksi barang dan jasa. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor 

dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 

instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. 

Para pemodal menggunakan instrument pasar modal untuk keperluan 

investasi portofolionya sehingga nantinya akan memaksimumkan 

penghasilan dan emiten memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan aktivitas usahanya. 

Secara umum, pasar modal mempunyai peranan penting bagi 

perkembangan ekonomi suatu Negara karena pasar modal dapat berfungsi 

sebagai: 

a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan 

kedalam kegiatan-kegiatan produktif; 
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b. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha 

dan pembangunan nasional; 

c. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus 

menciptakan kesempatan kerja; 

d. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi; 

e. Menekan tingginya bunga menuju suatu rate yang reasonable; 

f. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.
10

 

2.  Pelaku Dalam Pasar Modal 

Pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal dapat dilihat cukup 

jelas dalam UndanG-Undang Pasar Modal, dan dalam undang-undang itu 

juga dijelaskan mengenai kewenangan para masing-masing pihak. Struktur 

kelembagaan dari kegiatan pasar modal ini dilakukan oleh 2 organ utama, 

pertama organ yang mengawasi dan membina kegiatan pasar modal, dimana 

kewenangan ini diemban oleh Bapepam-LK, lembaga yang merupakan 

subordinat dari Departemen Keuangan dalam mengurus segala urusan 

mengenai pasar modal dan kedua organ yang menjadi pelaksana dari kegiatan 

pasar modal, yang terdiri dari Bursa Efek, serta perusahaan efek. 

a. Bapepam-LK 

Tanggal 10 Agustus 1977 pemerintah mulai melakukan usaha 

pengaktifan pasar modal dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar 

Modal (Bapepam) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah Badan 

Pengawas Pasar Modal. Pada tahan 2005 Bapepam disempurnakan 
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 Departemen Keuangan RI. Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta. Departemen Keuangan RI. 

Hal.5. 
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menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan(Bapepam-LK) yang merupakan penggabungan dari Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan 

Departemen Keuangan. Bapepam-LK bertujuan agar terciptanya pasar 

modal yang teratur,  dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal 

dan masyarakat,  menjamin seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti 

ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan 

melaksanakannya secara konsisten dengan memperhatikan standar dan 

etika yang berlaku didunia bisnis serta mementingkan kepentingan 

masyarakat banyak, kegiatan yang dilaksanakaan pasar modal secara 

cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah.
11

 

Pada awalnya, Bapepam selain berfungsi sebagai pengawas 

pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-

1990). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum(Badan 

Pengawas Pasar Uang dan Modal). Sebagai badan pelaksana pasar 

modal (1976) tugas Bapepam menurut Keppres No.52/1976 tentang 

Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres No.58 Tahun 1984 

adalah : 

1) Mengadakan penilaian terhadap perusahan-perusahaan yang akan 

menjual saham-saham melalui pasar modal, apakah telah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam 

keuangan dan managemen; 
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 Andri Soemitra. 2009. Bank & Lembaga KeuanganSyari’ah. Jakarta. Kencana Prenada 

Media Group. hlm .119. 
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2) Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efesien; 

3) Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan 

yang menjual sahamnya melalui pasar modal. 

Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara / 

pelakasana, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. 

Bapepam adalah wasit sekaligus pemain. Dualisme fungsi Bapepam ini 

ditiadakan pada tahun 1990 , dengan keluarnya Kepres No.53/1990 dan SK 

Menkeu No.1548/1990. Ini sekaligus menandai era baru bagi perkembangan 

pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas 

pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sedangkan masalah pasar uang 

diserahkan kepada otoritas perbankan, yaitu Bank indonesia (BI). 

b. Bursa Efek 

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan 

penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek di antara mereka. Perdagangan efek yang sah 

menurut UU adalah  di bursa efek (UUPM Pasal 1 angka 4). 

Penyelenggaraan bursa efek haruslah perseroan yang telah 

memperoleh izin usaha dari Bapepam (UUPM Pasal 6 ayat 1). 

Tujuan Bursa efek adalah sebagai tempat dan pengelola untuk 

menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efesien, 

maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung.Sarana 

pendukung untuk perdagangan telah menggunakan kompiteritasi, 
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papan elekronik menyampainkan data yang terkomputerisasi, fasilitas 

perdagangan dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat. Bursa efek 

juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap 

anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek 

menyangkut dana masyarakat dalam jumlah yang besar. 

Untuk menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur, 

wajar, dan efesien, bursa harus memiliki bagian yng khusus 

menangani lebih lengkap masalah pengawasan. UUPM Pasal 12 

menegaskan : 

Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksaan yang 

bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-

waktu terhadap aanggotanya serta terhadap kegiatan Bursa efek. 

c. Perusahaan Efek 

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan 

izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai 

penjamin emisi, perantara pedagang efek, atau manager invertasi, atau 

kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1995 pasal 32 

menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang 

sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan atau 

berbadan hukum. 

d. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian (LPP) 
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LKP berbentuk perseroan yaitu PT Kliring Penjamin Efek 

Indonesia (KPEI). KPEI pada dasarnya memiliki peran yang merupakan 

kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi 

bursa. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat 

luas yang diinvestasikan dalam efe, maka KPEI harus memenuhi 

persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi bursa dapat 

dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. 

3.   Profesi Penunjang Pasar Modal 

Pasar modal memiliki payung hukum sendiri dalam menjalankan 

kegiatannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar 

modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Berdasarkan ketentuan di dalam UU Pasar Modal, disebutkan bahwa 

dalam suatu proses transaksi di pasar modal, diperlukan keberadaan 

beberapa profesi yang termasuk dalam profesi penunjang pasar modal. 

Profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan fungsinya harus ikut 

membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab 

terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya.
12

 

Profesi penunjang adalah pihak - pihak yang telah terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari 

akuntan, notaris, konsultan hukum, penilai dan profesi lain. Tanggung 

jawab utama profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten 
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dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan 

yang sifatnya terus-menerus. Untuk melaksanakan tanggung jawab 

tersebut, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang 

memadai mengenai UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 

peraturan pelaksanannya serta ikut bertanggungjawab terhadap kepatuhan 

dan ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam rangka memenuhi 

ketentuan pasar modal yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, independensi 

profesi penunjang pasar modal sangat penting.
13

 

Adapun profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut:
14

 

a. Akuntan 

Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan 

perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data 

yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan 

suatu penawaran umum, maka salah satu informasi terpenting yang 

dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan 

keuangan perusahaan. Salah satu tugas pokok dari akuntan publik 

dalam pasar modal adalah melakukan audit atas laporan keuangan 

yang wajib disampaikan kepada regulator dan juga dipublikasikan 

secara berkala kepada publik lewat media massa setiap kuartal, 

semester dan tahunan. 
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b. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

sebagaimana dimaksud dalam Staatblad 1860 No. 3 tentang Peraturan 

Jabatan Notaris. Peranan notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam 

emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran 

dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan 

dalam pembuatan perjanjian penjamin emisi efek. Sedangkan dalam emisi 

obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan 

dan perjanjian penanggungan. Disamping itu, peranan notaris di pasar 

modal juga diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan 

anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan 

public, perusahaan efek dan reksadana. Selain itu, notaris juga melakukan 

penyusunan kontrak-kontrak penting, seperti penyusunan kontrak 

reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan kontrak-kontrak lain yang 

diperlukan. Mengingat peranannya tersebut, notaris harus memahami 

peraturan pasar modal yang berlaku dan melaksanakan kegiatannya 

secara independen. Notaris dituntut tidak mudah dikendalikan oleh emiten 

atau pihak lainnya. Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan 

tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam 

kegiatan Pasar Modal di Bapepam. 

c. Konsultan Hukum 

Konsultan hukum merupakan ahli dalam bidang hukum yang 

memberikan pendapat hukum mengenai emisi dan emiten atau pihak 
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lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Peran konsultan hukum 

diperlukan dalam setiap emisi efek karena jasanya diperlukan dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. 

d. Perusahaan Penilai 

Peranan perusahaan penilai sebagai salah satu profesi penunjang pasar 

modal cukup menentukan di pasar modal, karena lembaga ini berperan 

dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan. 

e. Profesi Lain 

Profesi lain pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan pendapat 

atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa 

mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

 

C. Tinjauan Tentang Kewenangan Notaris Di Pasar Modal 

Di tanah air kita, notaris sudah dikenal semenjak Belanda menjajah 

Indonesia. Seiring berjalannya waktu, profesi jabatan notaris menjadi kebutuhan 

yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat. pertaruran perundang-undangan 

tentang jabatan notaris pun disesuaikan dari waktu ke waktu. 

1.   Pengertian Notaris 

Notaris merupakan profesi yang cukup tua. Kata Notaris berasal 

dari “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan 

untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang 

disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah 

tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie) yang ditemukan 

http://falah-kharisma.blogspot.com/2015/02/otoritas-jasa-keuangan.html
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oleh Marcus Tullius Tiro pada kira-kira tahun 63 BC pada jaman romawi 

yakni pada masa negarawan terkenal Marcus Tullius Cicero (106-43 BC). 

Kata notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang 

menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat 

kenegaraan.
15

 

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya. 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan 

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu 

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain. 

Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai 

kedudukan sebagai “pejabat umum”. Jadi dalam pengertian-pengertian 

Notaris diatas ada hal penting yang tersirat, yaitu ketentuan dalam 
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 G.H.S Lumban Tobing. 1996. Peraturan Jabatan Notaris. Penerbit Erlangga. Hal. 5, dalam 

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan 

Di Masa Depan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal.44. 
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permulaan pasal tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum dimana 

kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta-akta 

otentik, jadi Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana yang 

dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdata. 

Definisi pasal diatas terlihat dengan jelas tugas, tanggung jawab, 

dan kewenangan Notaris khususnya yang berkaitan dengan membuat suatu 

perjanjian. Selain itu profesi notaris juga dituntut untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan perkembangan ang terjadi dalam masyarakat, karena jika 

tidak, maka profesi ini kedepannya akan diragukan fungsi dan 

kredibilitasnya dalam menjawab secara konkrit tantangan yang diberikan 

masyarakat khususnya dalam perkembangan teknologi dan perekonomian. 

2.  Tugas dan Wewenang Notaris 

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh 

undang-undang yang mengatur jabatan notaris merupakan suatu bidang 

pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk 

keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai 

suatu lingkungan pekerja tetap.
16

 

Selaku pejabat umum yang mengemban suatu tugas dan 

kewenangan khusus, seorang notaris memiliki kewenangan dalam rangka 

menjalankan  fungsi jabatannya sebagaimana dijabarkan didalam pasal 15 

UU Jabatan Notaris. Pada pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa kewenangan 
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seorang notaris didalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya adalah 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada pasal yang 

sama pada ayat 2 menyebutkan bahwa selain kewenangan-kewenangan 

yang disebutkan pada ayat (1) diatas, notaris juga memiliki kewenangan 

untuk: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

Membuat akta risalah lelang. 
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Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris 

adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja 

diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan 

semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang 

dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari 

hak atau perikatan.
17

 Di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata juga menjelaskan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu 

dibuat.  

Menurut Prof. R Soebekti, S.H yang dinamakan surat akta adalah 

suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal 

atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani
18

. 

Menurut Dr Sudikno Mertokusumo, S.H yang dinamakan akta adalah 

surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang 

menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk pembuktian.
19

 

Notaris sebagai pejabat umum berperan melaksanakan sebagian 

fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata. 

Penyebutan “umum” disini bukan berarti masyarakat umum walaupun 

yang dilayani notaris adalah masyarakat umum. Pengertian pejabat umum 
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disini adalah pejabat publik dimana notaris memperoleh kewenangan 

untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud oleh pasal 1868 

KUHPerdata itu, adalah diperoleh dari Negara. Dapat dikatakan disini 

notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut:
20

 

1. Sebagai jabatan; Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan 

oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu 

bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum 

untuk keperluandan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan 

sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu; setiap wewenang yang 

diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai 

batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan 

dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang 

pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang 

telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar 

wewenang. 

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah; walaupun secara 

administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun 

notaris bukan subordinasi dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. 

4. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris harus bersifat mandiri, 

tidak memihak siapapun dan tidak tergantung kepada siapapun. 
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5. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya. Notaris hanya 

menerima honorarium dari masyarakat yang telah memakai jasanya. 

6. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. 

Notaris sebagai pejabat publik tidaklah sama dengan pejabat publik 

dalam pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata 

usaha Negara; yang membedakannya adalah produk masing-masing 

pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya 

yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama 

dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan 

tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta tidak 

menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum 

perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para 

pihak yang dituangkan dalam akta notaris, dan apabila ada sengketa dalam 

bidang perdata maka diperiksa di pengadilan umum.
21

 

3.  Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Undang-Undang   Jabatan Notaris 

  Kehadiran jabatan notaris di Indonesia timbul dari adanya 

kebutuhan dalam pergaulan antar anggota masyarakat yang menghendaki 

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban 

seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris adalah 

lembaga atau organ Negara yang diberi wewenang untuk membuat akta 

otentik dan menyimpannya sebagai dokumen atau arsip Negara.
22
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  Pada pasal 1 Stb 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris 

menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang 

untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, 

menjamin kepastian tanggalnya dan menyimpannya. 

  Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris sebagai pejabat umum 

yang berwenang untuk pembuatan akta yang memuat kebenaran formal 

sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. 

4.  Kewenangan Notaris di Pasar Modal 

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan 

personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan 

adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris 

sebagi suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih 

disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat 

tempat sesorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala 

sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat 

dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum
23

.  

Oleh UU Pasar Modal, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah 

satu profesi penunjang pasar modal. Tanggung jawab utama profesi 

penunjuang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam 
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proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan 

(disclousure) yang sifatnya terus menerus
24

.  Setiap Profesi Penunjang 

Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar  profesi 

yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak 

bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam 

melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib 

memberikan pendapat atau penilaian yang independen. 

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam 

hubungannya dengan penyusunan AD/ART pihak atau pelaku pasar modal 

seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak 

penting seperti Kontrak Insvestasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan 

emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa 

Dana. 

M. Irsan Nasruddin dan Indra Surya menjelaskan dalam aktivitas 

pasar modal, jasa notaris diperlukan pula dalam hal-hal antara lain 
25

: 

1.  Membuat berita acara RUPS dan menyusun pernyataan keputusan 

RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go 

public. 

2.  Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, 

seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara 

pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau 

kuasanya untuk menghadiri RUPS. 
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3.  Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal 

dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar 

sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar 

modal dalam rangka melindungi investor dan mayarakat. 

Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai profesi penunjang 

pasar modal adalah sangat krusial jika dilihat dari adanya kewajiban 

pendaftaran yang merupakan syarat dari Bapepam agar notaris dimaksud 

dapat melaksanakan kewenangannya membuat akta-akta pasar modal 

adanya pendaftaran ini memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat 

pembuat akta otentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi 

kebutuhan transaksi dan seluruh kegiatan di pasar modal.
26

 

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

RUPS perseroan dalam pasar modal dapat dibedakan menjadi dua 

bagian (menurut proses waktunya), pertama RUPS yang merupakan masa 

persiapan atau kegiatan awal dalam melaksanakan proses IPO dan kedua 

RUPS yang dilakukan  oleh perusahaan yang telah go public, dimana ang 

akan menjadi focus perhatian adalah yang pertama. 

RUPS menjadi titik dasar dalam suatu perusahaan yang ingin 

melakukan penawaran perdana. Hal ini dikarenakan Perseroan tersebut 

akan melakukan perubahan Anggaran Dasarnya (selanjutnya disebut 
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AD). Sebelum melaksanakan RUPS notaris wajib memeriksa 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses transaksi penawaran 

perdana.
27

b. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Dalam menyusun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, notaris 

tidak hanya memperhatikan kepentingan emiten dan kepentingan 

penjamin emisi efek, namun juga segenap penjamin pelaksana emisi 

efek dan kepentingan masyarakat calon pemodal. Ada kalanya terdapat 

hal-hal yang belum dapat dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan 

Emisi Efek yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya, atas hal ini 

notaris dapat atau perlu mengadakan perubahan-perubahan atas 

perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang sebelumnya, yang antara lain 

mengenai harga saham perdana, jadwal waktu dari penawaran sebuah 

emisi dan hal-hal lain yang belum tercantum dalam perjanjian 

sebelumnya. 

c. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham ingin 

dirubah, maka harus dilakukan terhadap perjanjian emisi efeknya 

karena berkaitan erat dan dua-duanya dilakukan dengan akta notaris. 

Perubahan yang dilakukan dengan akta tersebut antara lain adalah 

mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada calon investor. 

27
 Ibid. hal 37 




